SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.
Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:

Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo:

Široká 484/42, 664 91 Ivančice

zastoupený:

Ing. Martou Špalkovou, ředitelkou

bankovníspojenŕ
lČ: 00559261

DIČ: --

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

L.N.O., s.r.o.

Sídlo:

Karásek 2121/11, 62100 Brno

zastoupený:

Ing. Yvonou Zahradníčkovou, jednatelkou

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Martin Sicha
bankovní spojeni:
lČ: 60714018

DIČ: CZ60714018

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Zápis v OR, sp.zn. C 15882 vedená KS v Brně
(dále jen ,,zhotoviteľ')
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Článek II.
Předmět smlouvy

1.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své
nebezpečia v době sjednané v této smlouvě dílo spočÍvajÍcíve zhotovenístavby ,,Demolice budovy
bezčp/če na p.č.st. 876 v k.ú. Ivančice" a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedenidňa
cenu ve výši dohodnuté v článku V. této smlouvy.

2.

Předmět díla je vymezen:
a) projektovou dokumentací, zpracovanou v září 2018 pro objednatele projekční organizací
STAVOPROJEKT 2000, spol. S r.o.,

b)

a

soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrvýše uvedených projekčních
části.

3.

Součásti předmětu díla je též:
a) vybudování, bezpečný provoz a následné odstraněni zařIzenI staveniště,
b)

fotodokumentace stavu před zahájením a během provádění prací, která bude součásti
předávací dokumentace dokončeného díla,

C)

odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich

uložení,
d)

průběžný úklid staveniště.

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástíceny díla.

Článek III.

Místo provedenÍdí|a, podklady a součinnost objednatele
1.

Místo provedeni díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v ČI. ||. odst. 2 (areál ná|ežÍcÍ
k budově sídla zadavatele).

2.

Objednatel předal zhotoviteli k provedeni díla nás|edujÍcÍ podklady, doklady a dokumentaci:
a)

projektovou dokumentaci dle ČI. ||. odst. 2 této smlouvy o dílo, a to ve 2 vyhotoveních,

b)

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovanýv rámci projektové
dokumentace dle ČI. ||. odst. 2 této smlouvy o dílo,

3.

C)

souhlas s odstraněním stavby, vydaný místně příslušným stavebním úřadem,

d)

vyjádřenísprávců sItia dotčených orgánů.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob (vC. dokumentů
uvedených v odst. 4 tohoto článku) nejpozději k datu zahájeni realizace díla. O předáni a převzetí
staveniště sepIšI smluvní strany protokol.

4.

Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3 tohoto článku předá objednatel zhotoviteli

5.

Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plněni jeho závazků podle

informace nezbytné pro řádné užjvánÍ staveniště, a to zejména určení přístupových cest.
této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plněni
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povinností, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných
právních předpisů, vydaných povoleni či jiných dokumentů, týkajÍcÍch se prováděné stavby,
zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli
všechny informace potřebné pro řádné prováděni díla.

Článek IV.
Doba plnění

1.

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 30 po sobě jdoucích kalendářních
týdnů od data zahájenIrealizace díla.

2.

Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. Zhotovitel převezme staveniště
nejpozději do 3 kalendářních dnů od data doručení výzvy k zahájeni prací, vyhotovené
objednatelem.

Článek V.
Cena díla

1.

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH :
DPH (21%):
cena včetně DPH :

235 478,- KČ
49 450,- KČ
284 928,- KČ

(slovy: dvěstěosmdesátčtyřitisÍcdevětsetdvacetosm korunčeských ).
2.

Cena uvedená v odst. 1tohoto článku je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle ČI. Ill. odst. 2
písm. a) a písm. b) této smlouvy, a podle objednatelem přijatého nabídkového položkového
rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy).

Článek VI.

Platební podmínky
1.

r
Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury - daňového dokladu (dále jen
,,faktury"), vystavené zhotovitelem po realizaci předmětu díla. Zhotovitel předloží objednateli
nejpozději do 5 pracovních dnů od data zdanitelného p|něnÍ(předánja převzetidokončeného díla)
oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen provést kontrolu
předloženého oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4
pracovních dnů ode dne jeho obdrženi.
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2.

Po odsouhlasenI oceněného měsičnÍho soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb
objednatelem zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 15. dne nás|edujÍcÍho po dni

3.

uskutečnění zdanitelného plnění fakturu.
Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve zněnÍpozdějšich předpisů zákonu č. 235/2004 Sb., o daniz přidané hodnoty,ve znění pozdějších
předpisů (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:
·

označenidaňového dokladu a jeho pořadové číslo,

·

identifikační údaje objednatele (vC. lČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),

·

identifikační údaje zhotovitele (vC. lČ, dič a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),

·

označeni uzavřené smlouvy (číslo, datum),

·

označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,

·

popis předmětu plněni,

·

datum vystavení a odeslání faktury,

·

datum uskutečněnjzdanite|ného plnění,

·

datum splatnosti,

·

výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,

·

sazby a výši dph,

·

výši částky včetně DPH,

·

částku k proplacení,

·

jméno a podpis oprávněné osoby.

NedIlnou součástífaktury (její přIlohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených
stavebních prací, dodávek a služeb podle odst. 1tohoto článku.
3.

Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne
nás|edujÍcÍho po dni doručenifaktury. Objednatel neniv prodlení, uhradI-li fakturu do 30 dnů ode
dne nás|edujÍcÍho po dni doručenífaktury, ale tato úhrada bude provedena po terminu, který je na

4.

přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle
odst. 3. tohoto Článku nebo údaje v ni obsažené (vC. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje
požadované

náležitosti

i na nesprávné cenové,

nebo obsahuje

nesprávné cenové

Udaje.

Uvedené

množstevní nebo kvalitativní Udaje v soupisu

se vztahuje

provedených

prací

odsouhlaseném objednatelem. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury, přestává
běžet původnIlhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou
splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele
podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.
5.

peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná Částka odepsána
z bankovního účtu objédnate|e.jest|iže dojde z důvodů na straně banky k prodlenís proveditelnou
platbou faktury, nenIobjednatel po tuto dobu v prodlenIse zaplacením příslušné částky.

6.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.

7.

Objednatel je povinen uhradit fakturu vystavenou zhotovitelem až do výše 90 % celkové ceny díla
bez dph. prop|acenizbývajÍcÍch 10 % z ceny díla bude vázáno na odstranění případných drobných
vad váznoucích na díle k datu jeho předáni a převzetí.
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8.

Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení

9.

Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě

smlouvy.
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, umožnit
výkon kontroly všech dokladů vztahujÍcÍch se k realizaci předmětu plněni veřejné zakázky,
poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré
doklady souvÍsejÍcÍs realizaci předmětu plněniveřejné zakázky, umožnit průběžné ověřovánivšem
osobám oprávněným k provádění kontroly.

Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné

povinnosti ve vztahu k předmětu plněnIveřejné zakázky plnili také jeho připadni poddodavatelé.

Článek VIl.
Staveniště a zařízenI staveniště
1.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely souvÍsejÍcÍ s prováděním díla a při užjvánÍ
staveniště je povinen dodržovat veškeré právni předpisy souvisejÍcÍch s předmětem p|něníd|e této
smlouvy.

2.

Dílo bude prováděno za nepřerušeného provozu objednatele. Zhotovitel je povinen po celou dobu
realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do areálu sídla objednatele a nesmí svou činností
ohrozit bezpečnost pohybu osob objednatele v tomto areálu. Prostor prováděných prací bude
oddělen od okolnIch prostor.

3.

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků síti technické
infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
nedodržením.

4.

ZařIzenI staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním
požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích,
předaných mu objednatelem.

5.

jako součást zařÍzenistaveniště zajistIzhotovitel i připojeni na případná odběrná místa potřebných
médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit
samostatná měřici místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).

6.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7.

Zhotovitel odstraní zařIzenI staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předáni a
převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu
potřeby ponecháni zařIzenI, nutných pro provedení odstraněni vad a nedodělků zjištěných
při předáni a převzetí díla). Nevyklidřli zhotovitel staveniště ve sjednaném terminu, je objednatel
oprávněn zabezpečit vyklizeni staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel
ve lhůtě do 15 dnů od,jejich vyúčtovánIobjednatelern.

Článek VIII.
ProváděnÍdi|a
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1.

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozorněni
a pokyny objednatele, týkajIcI se možného porušování smluvních povinnosti zhotovitele
při provádění díla. Rovněž bude zhotovitel respektovat požadavky Města Ivančice, vyp|ývajÍcÍ
z vyjádření č.j. O1SMaP -130/2019 ze dne 11.3.2019.

2.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věci
od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedenídňa daných, jestliže zhotovitel mohl
tuto nevhodnost zjistit při vynaloženI odborné péče (zejména v případě zjištěni vad v projektové
dokumentaci).

3.

Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů, kteří mají přIslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby urči osobu
stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedeni prováděni stavby a má pro tuto Činnost
oprávněni podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu
povolánI autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
zajisti, aby jméno a přIjmenI stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí
staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávněni a odpovědnosti. V
případě personálnI změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu
příslušnou změnu tohoto zápisu.
Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů,
včetně údajů o jejich podílu na akci.

4.

Zhotovitel je povinen dodržovat přIslušné právni předpisy a relevantní ustanovení českých
technických norem přejjmajÍcÍch evropské normy.

5.

Zhotovitel se zavazuje, že k prováděni díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných
předpisů. Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předáni a převzetí díla, doložI soubor
certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujÍcÍch materiálů, užitých k provedení díla.

6.

Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatřeni, která zamezí nežádoucím vlivům stavby
na okolnI prostředí (zejména na nemovitosti při|éhajÍcÍ ke staveništi) a je povinen dodržovat
veškeré podmínky vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů, řešIcIch problematiku vlivu stavby na životní
prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.

7.

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným přIslušnými
právními předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdravivšech osob, které se s jeho vědomím
na staveništi zdržuji; je povinen zajistit jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a
zabezpečit provedeni přIslušných proškolenI o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární

8.

ochraně.
V prostoru prováděnÍstavebních pracíse mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele
pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávajÍcÍ technický dozor a koordinátor

9.

bezpečnosti práce, všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právni předpisy.
Zhotovitel je povinen r vést ode dne předáni a převzetí staveniště stavební deník, do kterého
zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a přIslušnými prováděcími předpisy. Stavební
deník bude po dobu prováděni stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit
objednateli, resp. jim pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp.
koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku
nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončeni
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stavby, resp. dnem odstranění vad stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejhnacího
řIzeni. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.
10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru jsou povinni se
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. NesouhlasAi
zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba
vykonávajÍcÍfunkci technického dozoru, nebo jiné osoby působÍcÍ na stavbě na straně objednatele
a majÍcÍ oprávněni k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla. zjistI-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu
s povinnostmi vyplývajIckni z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn
písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé
vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dodatečné lhůtě 15 dnů od data obdrženi
písemného požadavku na sjednáni nápravy, jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti, které
opravňuje objednatele k odstoupeníod smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou
formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele
práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se
však zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací,
opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
13. Minimálně jednou za čtrnáct dní bude za účelem kontroly průběhu prováděni díla objednatel
organizovat kontrolnI dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků technického
a autorského dozoru, či jiných osob, působÍcÍch při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných
právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konání
kontro|njho dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolnIho
dne pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.
14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolnIch prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl.
stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné
podklady a spolupráci.
15. zjisti-li zhotovitel při prováděni prací nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů
stavby nebo chráněných části přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit
nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo
orgánu ochrany přírody, a zároveň učinit opatřenínezbytná ktomu, aby nález nebyl poškozen nebo
zničen, a v nezbytném.rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu,
a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené
stavebním úřadem.
16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel.
17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho Činností, včetně případných
škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů do výše odpovidajÍcÍ možným
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na částku 2 mil. KČ, a to po
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celou dobu provádění díla. Doklady o tomto pojištěni zhotovitel předložil objednateli před
podpisem podpisu smlouvy o dílo.

Článek lX.

Předáni a převzetí díla, užÍvání stavby

1.

Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno
a připraveno k odevzdáni, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

2.

Objednatel se zavazuje nejpozději k datu, stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku
zahájit řIzenI o předání a převzetí díla (dále též přejimacÍ řIzenI), řádně v něm pokračovat
a dokončené dílo převzít. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek,
předepsaných zvláštními právními předpisy, platnými technickými normami, projektovou
dokumentací a touto smlouvou, včetně předání příslušných dokladů.

3.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejň"nacího řIzenI doklady, odpovídajÍcÍ povaze
díla, dokumentujÍcÍ jeho řádné provedeni.
a)

originál stavebního deníku,

b)

doklad o likvidaci odpadu (vybouraných hmot).

NedoložAi zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
4.

O průběhu přejÍmacjho řIzenI pořIdI smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj.
uvedou:

5.

·

údaje o zhotoviteli, o poddodavatelIch zhotovitele a objednateli,

·

stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

·

dohodu o způsobu a termínu vyklizenIstaveniště,

·

seznam předaných dokladů a dokumentace,

·

seznam případných drobných vad s terminem jejich odstranění,

·

proh|ášeníobjednate|e, zda dílo přejímá.

Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm
váznou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užÍvání
prostoru po odstraněných objektech, ani její užívánÍ podstatným způsobem neomezuji.

6.

Pokud se při přejImacIm řIzeni prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném
předáni a převzetí, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odrrňtnuti převzetí díla.
Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele
k opakovanému přejÍmacimu řIzeni, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu
vzniklé při neúspěšném přejÍmacím řIzenI.
r
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Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba
1.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předánia převzetí, a dále za vady díla zjištěné
po dobu záručnIlhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

2.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší
mocí, případně běžným opotřebením.

3.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných
mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při
vynaloženi odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto
skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval.

4.

ZáručnIlhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.

5.

Běh záručnIlhůty začíná dnem podpisu zápisu o předánía převzetí díla. V případě, že objednatel
řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem,
kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.

6.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdrženi reklamace písemně oznámit objednateli,
kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněni vad nebo z jakých důvodů
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

7.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději
však do 15 dnů po obdrženi reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu podle ČI. XI. této smlouvy.

8.

NenastoupI-li zhotovitel k odstraněni reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo
v dohodnutém terminu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.

Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přistup do prostor nezbytných
pro odstraněni vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel
v prodlenIs terminem nastoupení k odstraněnívady, ani s dohodnutým terminem pro odstraněni
vady.

10. O odstranění reklamované vady sepIšI smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstraněnivady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.
Smluvní pokuty

1.

V případě prod|enizhotovite|e se splněním terminu dokončenídňa sjednaného v ČI. lV. odst.1této
smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla (bez DPH) za každý den
prodlení. Zhotovitel však nenív prodlenív případě, že k němu došlo z důvodů okolnosti na straně
objednatele, nebo při působeni vyšší moci.

2.

Neodstraní4i zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přejÍmacího řIzenI dokončeného
díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za každou reklamovanou vadu, u niž je
v prodlení, a za každý den prodlení.
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3.

NeodstranI-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- KČ za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení,
a za každý den prodlení.

4.

Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraněni reklamované vady v terminu podle ČI. X. odst. 7 nebo v
termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý den, o
který nastoupí později.

5.

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě
do 15 dnů od termínu předánía převzetídňa, je povinen zaplatit objednate|ism|uvni pokutu ve výši
2 000,- kč za každý započatý den prodlení.

6.

V případě prod|eniobjednate|e se zaplacením faktury, u níž byly fakturované práce odsouhlaseny
v souladu s ustanovením ČI. VI. odst. 2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý
den prodlenI smluvní pokutu ve výši 0,2% z částky, s niž je objednatel v prodlení.

7.

Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí
být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní
pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

8.

Strana povinná uhradistraně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne
obdržení přIslušného vyúčtováni.

9.

V případě porušeni předpisů týkajÍcÍch se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se
upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů, stavebního zákona, nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob
vyskytujÍcÍch se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- kč za každý opakovaný případ.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahujÍcÍ
smluvní pokutu.

Článek XII.
Vyšší moc

1.

Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany,
před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana
nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

2.

Pokud se provedeni předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků
vzniku či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plnění ztíží či jinak negativně ovlivní,
strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za
podmínek, uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.

3.

Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc,
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupeni nastává v tomto případě dnem doručení
oznámeni o odstoupeni druhé smluvní straně.
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4.

Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je
zhotovitel v prodlení.

5.

Důsledky z působenivyššhnoci může každá smluvnístrana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění
vzniku vyšší moci.

Článek XIII.
Odstoupeniod smlouvy

1.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plněnítéto smlouvy, je povinna to bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních

2.

stran.
Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení
smlouvy:
a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů |ežÍcÍch na jeho straně delší než 30 dnů,
b)

nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani
v dodatečné přiměřené lhůtě,

C)

pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyp|ývajÍcÍmi ze smlouvy nebo
z obecně závazných předpisů, objednatel sjednáni nápravy podle ČI. VIII. odst. 11 této
smlouvy požadoval a zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky
vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět
nevhodným způsobem.

3.

Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupeni písemně oznámit druhé smluvní straně
bez zbytečného odkladu poté, co se o porušeni příslušné smluvní povinnosti dozvěděla.
V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy
odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4.

Smlouva zaniká dnem doručení oznámeni o odstoupení druhé smluvní straně.

5.

OdstoupI-li objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyp|ývajÍcÍch, sjednávají se povinnosti
smluvních stran takto:
a)

objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,

b)

objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné

C)

zhotovitel do 15 dnů od data odstoupeni od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených

náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena
cena díla,
d)

zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli

e)

k odsouhlasenI,
objednatelseyyjádřIk oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od
jeho obdrženi,

f)

zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,

g)

objednatel je povinen do 15 dnů od obdrženÍvyzvánizahájit přebIránI pracia sepsat zápis
o předáni a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,

h)

zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného
a odsouhlaseného podle předchozích ustanovenítohoto odstavce) finančnÍvyčÍs|enl všech
provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb,
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popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny
zbývajIcI (dřive neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od
smlouvy,
i)
6.

objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle ČI. VI. této smlouvy.

výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení
1.

Právnívztahy neupravené touto smlouvou se řIdi příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah
upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112,
§ 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. la §
2630 odst. 1občanského zákoníku.

2.

Technický dozor u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

3.

Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou,
budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány
příslušným obecným soudem.

4.

Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.

5.

Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1vyhotoveni.

6.

Smluvní strany prohlašujI, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
smlouvu, že situto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaztoho připojujísvé
podpisy.

7.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany se dohodly, že uveřejněni v registru smluv včetně uvedení metadat provede
Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé
smluvní straně do její datové schránky.

8.

Tato smlouva má 12 stran a 1přIlohu.

Př//ohy:
č. 1- položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

V Ivančicích dn, ôZ4. 7. LM'7
000

Mateřská škola, zák|adnÍško|a a dětský domov Ivančice,

L.N.O., s.r.o.

příspěvková organizace
Ing. Marta Špalková, ředitelka

Mart'n Šicha, jednatel

za objednatele

za zhotovitele

Mateřská škola, základní škola
štranka
.
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aPříspěvková
dětský domov
organizae
Ivančice,
664 91 Ivančice, Široká 484/42

L.N.O., s,r.o.

Karásek 2121/11, Řečkovice
621 00 Brno
lČ: 60714018, DIČ: CZ60714018

položkový rozpočet
Zakázka:

Demolice budovy bez č.p./č.e. na p.č.st. 876 v k.ú. lvančice-VEDLEjŠÍ NÁKLADY

Objednatel:

lČ:
DIČ:

Zhotovitel:

L.N.O., s.r.o.

lČ: 60714018

Karásek 2121/11

DIČ: CZ60714018

621 00 Brno
Rozpis ceny

Celkem

HSV

0,00

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

18 000,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

18 000,00

Rekapitulace dani
Základ pro sníženou DPH

15

%

0,00 CZK

Snížená DPH

15

%

0,00 CZK

Základ pro základni DPH

21

%

0,00 CZK

Základní DPH

21

%

0,00 CZK

Zaokrouhleni

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 czk
Kl.Mská ěkola, základni š

v

Brne"

24.7.2019

dne

Za zhotovitele

U'

' apřisµévková
#l§ký domov
1vänč»
organlza3(
í5·1 91 1väl\Čice, Široká 'B

Za objednale|e

Stránka 1 z 2

Rekapitulace dílů
Číslo
vn

Název
vedlejší náklady

Cena celkem

Typ dílu
VN

Celkem
18 000,00
18 000,00

Stránka 2 z 2

položkový rozpočet
S:

Demolice budovy bez č.p./č.e. na p,č.st. 876 v k.ú. lvančice-STAVEBNĹ ŘEŠENÍ

P.č. Č islo položky
Díl: 1

Název položky
Zemni práce

1 113106121R00

MJ

Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho

m2

Skleník 1:0,6*12,7*2
2 132201110R00

množství
15,24000

cena l MJ
30,00

Celkem
54 387,75

457,20

15,24000

Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, strojně

m3

kolem podslep. části:0,6*1,2"(2*4,5"2"3,1)

10,94400

200,00|

2 188,80

10,94400

3 132201192R00

Přípl.za hloub.rýh š.60cm,ve vodě,hor3,do 100m3,ST

m3

10,94000

200,00

2 188,00

4 174100010raa

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze
vzdálenosti 50 m
10,94"3,9*3,1*1,5

m3

29,07500

50,00

1 453,75

5 181101101R00

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění

m2

260,00000

5,00

1 300,00

6 174100010rae

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze
vzdálenosti 10 km
průměr. vrstva 200mm:260*0,2

m3

52,00000

300,00

15 600,00

7 182300014RAD

Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 30 cm, dovoz
m2
260,00000
120,00
ornice ze vzdálenosti 10 km, oseti trávou
U položky pIati zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinnosti dodavatele stanovit

31 200,00

29,07500

52,00OOO|

takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním podmínkám a konkrétni přepravní
vzdálenosti při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Projektovaná vzdálenost přemístěni k dovozu ornice je 10 km

Díl:
Díl:

90

8 900

rt3

96

9 961044111R00

Přípočty

Hzs-odpojeni objektu od inž. sítí, odstrojení zař., tzb Práce v tarifní třídě 6

h

Bouráni základů z betonu prostého

m3

Bouráni konstrukcí

Budova:0,5*0,5*(2*5,3"4,5)
Pařeniště:0,5*0,5*(2*16,0"2*2,3)"0,15*0,25*(2*14,4"0,5)

97

11 979083117R00

600,00

m3

38,21600

Pařeniště:0,6*0,3*(2*16,0+2*2,7)"0,15*0,5*(2*14,4"0,5)

8,92950

Skleník 1:0,5*0,8*(2*12,7)"0,3*0,4*(2*12,7)"0,3*4,3*2,2

16,04600

Skleník 11:0,3*1,0*15,2"0,3*0,75*15,2"0,3*3,7*1,8

9,97800

0,15*0,75*(2*14,2"0,6)

3,26250

F'rorazeni o_vorú

Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m

26 401,45

18 758,25

7,07500

Bouráni nadzákladového zdiva z cihel plných

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

2 800,00

10.16500

t

201,7-(3,7*3,1*1,5)*1,4"0,59+0,2+0,78+0,09
12 979083191R00

31,26375

2 800,00

10,24875

Skleník IL0,5*0,5*(2*15,5"2,7)"0,15*0,4*(2*14,2"0,6)

Díl:

350,00

3,77500

Skleník 1:0,5*0,5*(2*13,0+2,3)
10 962100013RAO

8,00000

179,27300

200,00

110,00j

7 643,20

98 8" " ,27

19 720,03

179,27300|
t

4 303,20000!

9,00

38 728,80

U položky platí zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinnosti dodavatele stanovit
takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovída|a jeho konkrétním podmínkám a konkrétní přepravní
vzdálenosti při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Projektovaná vzdálenost přemistěni k uloženI suti na skládku je 30 km
179,3*24

4 303,20000 l

13 979093111R00

Uložení suti na skládku bez zhutněni

t

179,30000

5,00

896,50

14 979990101R00

Poplatek zq sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm

t

177,40000

200,00

35 480,00

Poplatek za skládku suti - dřevo

t

0,59000

2 000,00

1 180,00

2 000,00|

399,44

2 000,OO|

1 550,00

0,08400j

2 000,OO|

168,00

0,08400j

l

0,22950j

3 000,OO|

15 979990161R00

skleniky:0,5

0,50000

budova:2,0*3*0,015
16 979990191R00

Poplatek za skládku suti - plastové výrobky

0,09000
t

79,887*0,0025
1 7 979990162R00

Poplatek za skládku suti - sklo

0,19972|
t

77,5*0,01
1 8 979990162R00

Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy

0,77500j
0,77500j

t

Budova:(1,6*0,8+1,4*0,8+1,2*0,8)*0,025
19 979990121R00

0,19972

t

688,50

5,1"9*0.005

Díl:

98

20 981011314R00

Díl:

99

21 998981123R00
22 998982123R00

Díl:

762

23 762131811R00

0,22950

Demolice

Demolice budov,zdivo,podň kce.do 25%,MVC,post.roz,
(3,48/13,75*5,3+5,67/22.72*3,7)/9= 25,1
Budova:5,3*4,5"2,9"3,7*4,5*4,2

m3

Díl:

767

25 767996801 ROD

125,00

17 386,88

17 386,88

139.09500

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot demolice postup. rozebíránhn v. do 21m

t

0,14000

700,00

Přesun hmot, demolice jiným způsobem, v. do 21 m

t

0,05000

800,00

35,44000

20,00

Konstrukce tesařské

Demontáž bedněni stěn z hrubých prken, lati

m2

Pařeniště:0.6*14.4

8.64000

Skleník 1:0.5*12.6*2

12.60000

Skleník Il:0.5*14,2*2
24 998762102R00

139,09500

138,00

98,00

40,00

714,80

708,80

14,20000

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

t

0,00600

1 000,00

Konstrukce zámečnické

Demontáž atypických ocelových konštr. do 50 kg
kg
570,00000
15,00
V projektu se předpokládá kompenzace vodorovného přesunu vybouraných ocelových konstrukci

6,00

16 837,94

8 550,00

odevzdáním do sběren kovového odpadu.V případě, že bude dodavatel požadovat vodorovný přesun a skládkovné
musí tato náklady zahrnout do jednotkové ceny demontáže při soupisem vymezeném množství měrných jednotek

26 767141800R00

Pařeniště:40

40,00000

Skleník 1:350

350,00000

Skleník 11:180

180,00000

Demontáž konstr.pro beztm.zask|eni,vč.zask|enÍ
m2
77,50000
50,00
V projektu se předpokládá kompenzace vodorovného přesunu vybouraných ocelových konstrukci

3 875,00

požadovat vodoŕovný
vodorovný presun
přesun a sKl%Kovňe
skládkovné
odevzdáním do sběren kovového odpadu.V případě, že bude dodavatel pozaciovat
musí tato náklady zahrnout do jednotkové ceny demontáže při soupisem vymezeném množství měrných jednotek
Hmotnost ocelové konstrukce: 1,55-0,775= 0,775t
(2,4"2,2+0,4)*15,5

27 767-VL1

77,50OOO|

Demontáž konstrukce pro zaskleni polykarbonátem,
m2
79,86627j
55,00
včetně poIvkarbonátu
V projektu se předpokládá kompenzace vodorovného přesunu vybouraných ocelových konstrukcí

4 392,64

odevzdáním do sběren kovového odpadu.V případě, že bude dodavatel požadovat vodorovný přesun a skládkovné
musí tato náklady zahrnout do jednotkové ceny demontáže při soupisem vymezeném množství měrných jednotek
Hmotnost ocelové konstrukce: 0,999-0,199= 0,7t
(2*pi*2,2*160/360)*13,0

28 998767101 ROD

79,86627j

Přesun hmot pro zámečnické konštr., výšky do 6 m

t

26

0,02900

700,00

20,30

217 478,09
33

.

